Vesterled
Grundejerforening

2605 Brøndby

Brøndby, den 23/5-2007
Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i VESTERLED GRUNDEJERFORENING tirsdag den 8.maj
2007 hos Y. Justesen, Østervang 9 med følgende
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Deltagere: Y. Justesen, H. Witt, S. W. Nielsen, P. Corinth T. Hansen, B. Henriksen og J. Petersen.
1. Godkendelse af referat.
Referat fra bestyrelsesmøde den 13/4-07 blev godkendt.
2. Næste møde.
Bestyrelsesmøde mandag den 4/6-07 kl. 1900.
Sankt Hans arrangement lørdag den 23/6.
Rundgang og bestyrelsesmøde tirsdag den 21/8-07 kl. 1800.
Efterrundgang og bestyrelsesmøde tirsdag den 11/9-07 kl. 1800.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 9/10-07 kl. 1900.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 13/11-07 kl. 1900.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 8/1-08 kl. 1900.
Fastelavnsarrangement søndag den 3/2-08.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 5/2-08 kl. 1900.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 4/3-08 kl. 1900.
Generalforsamling onsdag den 26/3-08 kl. 1930.
3. Meddelelser.
Grundejer på Østtoftevej har i mail af 30/4-07 forespurgt til reglerne om hønsehold. Formanden har
svaret pgl. og henvist til foreningens ordensreglement samt regulativ fra Brøndby kommune.
HW, TH og SWN deltog den 17/4-07 i møde arrangeret af Brøndby kommune og Dong mhp.
orientering om forløbet af den forestående kabelnedlægning i jorden af el-forsyningen og
vejbelysningens luftledninger samt udskiftning af vejbelysning. Endvidere orienterede Dong også om
muligheden for Fiber-Net.
Kabelnedlægningen for vores område vil som tidligere oplyst finde sted i løbet af 2007.

Den enkelte grundejer vil løbende blive varslet om forløbet.
Foreningen har efterfølgende modtaget et orienteringsreferat fra mødet. Her er også vedlagt en tidsplan
for etableringen i hele kommunen samt billede af den nye gadelampe, som Brøndby kommune har
valgt..
4. Udvalg.
4.1 Ordensudvalg.
Intet at bemærke.
4.2 Miljørepræsentantskab.
Møde afholdt den 8/5-07. Intet af interesse.

5. Regnskab.
Kasse
5.067,00 kr.
Bank
204.422,00 kr.
Obligationer/Uni-Invest 59.282,00 kr.
Aktiver i alt
268.771,00 kr.
Restanter: 1 – rykkerskrivelse er fremsendt/omdelt.
6. DFDS.
Der afventes endnu en Delta rapport for støjmåling af virksomhedens ”SISU’er. Ellers forløber alt efter
påbudets tidsplan.
7. Generalforsamling 2007.
Emner:
Foreningens store legeplads – undersøgelse/overslag indhentes fra firma Zabel/SWN.
Parkering – Vestegnens politi tilskrives omkring regler – politiet har i svar medd., at såfremt der ikke er
standsnings/parkeringsforbud er det i Brøndby kommune tilladt for køretøjer under 3.500 kg. at
parkere på fortovet medmindre det ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.
Fare/ulempe situationen beror på et skøn foretaget af politiet.
Trafik og stillevejsdæmpning – bestyrelsen afventer udspil fra kommunen omkring Trafikhandlingsplan
07.
8. Sankt Hans .
Årets arrangement blev drøftet. Det blev besluttet at afholde et arrangement i lighed med sidste år.
Mulighed for evt. bål-taler og fællessang ligeledes drøftet. Af hensyn til både taler og tilhørere vil dette
kræve et højtaleranlæg. Det blev derfor besluttet, at dette indslag ikke var muligt ved arrangementet.
Grill/sodavand/vin – TH.
Øl/Jukeboks – PC.
Heks/kul/tændvæske/snobrød – HW.
Telt/borde/stole/popkorn – SWN.
Ansøgning til kommune og politi – SWN.
9. Foreningens Web-side.
Opdateres med: referat fra bestyrelsesmøde, Sankt Hans arrangement og Dong kabelnedlægning.
10. Eventuelt.
10.86: Renovering af opslagstavler – er foretaget – lukkes.
10.87: Renovering af mål på Stævnet og legestativ på den store legeplads – legestativ er renoveret.

S. W. Nielsen
Sekretær.

